CUI-ZZ.322.1.2021
Wrocław dnia 03.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU
WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

dla zadania pn. „System Hurtownia Danych wraz z narzędziem raportowym
jako zadanie w ramach Projektu Transformacji Cyfrowej i Procesowej w obszarze DSM”,
znak sprawy: CUI-ZZ.322.1.2021

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający: Gmina Wrocław , pl. Nowy Targ nr 1-8 , 50-141 Wrocław NIP: 8971383551 w imieniu i na
rzecz, której działa Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław reprezentowana przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w imieniu którego działa Dyrektor CUI
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia .

II.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
1.

III.

2.
3.

Centrum Usług Informatycznych
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
Osoba wyznaczona do kontaktu : Magdalena Anuszkiewicz
Telefon: +48 71 777 90 93

4.

e-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl

5.

Korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem „Wstępne konsultacje
rynkowe - znak CUI-ZZ.322.1.2021”

PODSTAWA PRAWNA:
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz zgodnie z REGULAMINEM
PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH W CENTRUM USŁUG
INFORAMTYCZNYCH WE WROCŁAWIU stanowiącym Załącznik nr 2 do nin. Ogłoszenia,
opublikowanym wraz z nin. OGŁOSZENIEM i wzorem formularza Zgłoszenia udziału, na stronie BIP
Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://bip.cui.wroclaw.pl/
Ogłoszenie nie będzie publikowane w inny sposób niż wskazany wyżej.

IV.

CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:
Celem konsultacji jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane do
przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących
zamówienia.

V.

PRZEDMIOT I ZAKRES WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych będą:
1.

Omówienie/prezentacja funkcjonalności:
a. Przetwarzanie i gromadzenie danych w Hurtowni Danych i Narzędzia Raportowo-Analitycznego Propozycje najlepszych rozwiązań konfiguracyjnych dla zapewnienia:
- bezpieczeństwa przetwarzania danych,
- szybkości przetwarzania danych,
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-

procesów pobierania danych z systemów źródłowych,
kluczowe elementy wpływające na zachowanie odpowiedniej wydajności systemu w
przypadku wzrastającego wolumenu przetwarzanych danych.

b. Procesy ETL
- rodzaje narzędzi do obsługi procesów ETL (typy interfejsów, sposób modelowanie procesów),
- konfiguracja narzędzia klienckiego zapewniająca najlepszą ergonomię pracy nad tworzeniem,
modyfikowaniem i nadzorem procesów ETL,
- konfiguracja narzędzia zapewniająca efektywny monitoring bieżący i raportowy nad
prawidłowością i ciągłością procesów ETL,
- najbardziej przyjazne rozwiązania w zakresie ETL oferowane na rynku.
c. Narzędzie raportowo – analityczne
- kluczowe czynniki wpływające na wydajność narzędzia raportowo-analitycznego bazującego
na światach danych Hurtowni Danych,
tworzenie modelu biznesowego (metadane biznesowe),
- budowa światów obiektów biznesowych w oparciu o dane HD,
- narzędzia oferujące najbardziej przyjazne kreatory raportów oparte na modelu biznesowym,
d. Aspekty UX dla warstwy prezentacji raportów (samodzielne definiowanie raportów, kokpit
menedżerski, urządzenia mobilne).
2.

Sposób integracji z innymi systemami

3.

Wymagania techniczne dla systemu
a. Opis rozwiązania w warstwie technicznej
- wymagania wobec infrastruktury
- zalecane rozlokowanie rozwiązania w infrastrukturze
- wymagane licencje/subskrypcje (metryka, ilość, koszty, dostępność w przyszłości, istotne
ograniczenia w użytkowaniu i nabyciu, możliwość korzystania z rozwiązania przez klientów
CUI)
- skalowalność rozwiązania
- otwartość rozwiązania
- możliwość integracji z oprogramowaniem klasy ITSM, SIEM, IAM - opis dostępnego API
b. Zaangażowanie zamawiającego
- wymagane kompetencje po stronie zamawiającego na etapie wdrożenia i na etapie utrzymania
- przewidywane szkolenia w ramach wdrożenia
- nakład pracy po stronie zamawiającego na etapie wdrożenia i na etapie utrzymania
c. Usługi utrzymania
- nadzór autorski - asysta przy aktualizacjach warstwy infrastruktury

4.

Sposób licencjonowania i szacowany czas wdrożenia systemu:
a. konfiguracja w zakresie licencji oprogramowania Hurtowni Danych i Narzędzia RaportowoAnalitycznego
b. najkorzystniejsza konfiguracja HD i SR z punktu widzenia kosztowego, biorąc pod uwagę
perspektywę rozwoju systemu HD
c. najkorzystniejszy model konfiguracji HD i SR w zakresie szybkości i efektywności rozbudowy
środowiska logicznego w związku z wdrażaniem nowych obszarów tematycznych.
d. przykłady konfiguracji oprogramowania HD i SR, które dobrze sprawdziły się w praktyce

5.

Szkolenia, obszary konieczne do objęcia szkoleniami w zakresie utrzymania i rozwoju systemu HD:

6.

Architektura rozwiązania - jak tworzyć, czym się kierować.

7.

Kiedy korzystać z usług w chmurze.
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VI.

ZASADY PRPOWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest złożenie/przesłanie w terminie do: 10 marca 2021r.
prawidłowo wypełnionego ZGŁOSZENIA UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH
RYNKOWYCH, stanowiącego Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia wraz z dokumentami o których
mowa w rozdziale VII.

2.

Zgłoszenia udziału we wstępnych konsultacja rynkowych należy złożyć/przesłać za pomocą
środków komunikacji elektronicznej tj. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl - w postaci skanów dokumentów/oświadczeń podpisanych
przez upoważnione do reprezentacji Uczestnika osoby lub dokumentów/oświadczeń podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

3.

Wstępne konsultacje rynkowe mogą przybrać w szczególności formę:
a.
b.
c.

4.

wymiany korespondencji w postaci elektronicznej;
spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
spotkania grupowego z Uczestnikami,

Komunikacja Zamawiającego z Uczestnikami:
□

□

za pomocą środków komunikacji elektronicznej
za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w
zaproszeniu do konsultacji rynkowych, jako dokument elektroniczny w postaci:
 skanu podpisanego przez upoważnione do reprezentacji Uczestnika osoby lub
 treści umieszczonej w wiadomości mailowej w formie pozwalającej na utrwalenie
przebiegu konwersacji – korespondencji mailowej lub
 dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym
środków komunikacji umożliwiającej porozumiewanie się na odległość posiadających
funkcjonalność utrwalenia przebiegu konwersacji
Zamawiający dopuszcza również komunikację telefoniczną lub za pomocą innych środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość audio/video – np. telekonferencja w formie
spotkań (z każdym podmiotem lub grupą podmiotów).
Miejsce i termin spotkań będzie każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi dopuszczonymi
do udziału w Konsultacjach Uczestnikami (podmiotami). Zamawiający przy zaproszeniu do
konsultacji przekaże harmonogram spotkań wraz z uszczegółowieniem omawianych
zagadnień.

5.

VII.

Zaproszenia do udziału w konsultacjach Zamawiający prześle odpowiednio na adres wskazany w
zgłoszeniu.

WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.

2.

3.

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych zobowiązane są złożyć :
a. Zgłoszenie udziału w terminie i miejscu określonym w Ogłoszeniu. Zgłoszenie winno być
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. Wzór Zgłoszenia stanowi
Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia.
b. Listę podmiotów należących z Uczestnikiem do jednej grupy kapitałowej (o ile dotyczy)
Zamawiający wymaga aby podmiot zainteresowany udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych
posiadał doświadczenie tj. zrealizował co najmniej jeden projekt, którego produktem była
hurtownia danych z warstwą prezentacyjną
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Uczestnika z prośbą o podsumowanie
przeprowadzonych konsultacji, które może w szczególności zawierać wycenę przedmiotu zamówienia
zgodną z omówionymi założeniami, a także sugestie, komentarze i uwagi.

CUI-ZZ.322.1.2021
VIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna art. 13 RODO
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia
14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu (CUI) z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul.
Namysłowskiej 8, (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
 elektronicznie: cui@cui.wroclaw.pl
 telefonicznie: +48 71 777 90 32

Inspektor Ochrony
Danych

Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Danych. Jest to osoba, z
którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu/Pani praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
 przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl
 telefonicznie: +48 798 63 62 (bezpośrednio) lub 71 777 90 32 (sekretariat CUI)

Cele przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia
i realizacji umowy;
podstawa prawna:

art. 6 ust 1 lit b (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

art. 6 ust. 1 lit. c (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
o
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych(PZP) wraz z Aktami
Wykonawczymi
o
Ustawa z o Finansach Publicznych - dla zamówień wyłączonych spod
stosowania Ustawy PZP
o Ustawa o Naruszeniu Dyscypliny Finansów Publicznych
o Kodeks Cywilny - w zakresie nieunormowanym w ustawie PZP
o
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane
o Regulamin Zamówień Publicznych CUI

art.6 ust.1 lit. e (RODO), czyli „przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;

art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osób, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
Interes prawny Administratora sprowadza się do:
o prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa w CUI w tym przetwarzania
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wizerunku osób uczestników postępowania;
o
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w sądach
powszechnych.

art.10 RODO „Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków
skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków
bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod
nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie
zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.”
o Ustawa Prawo Zamówień Publicznych(PZP) (art. 24 ust. 1 pkt 13-15)
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane

Okres przechowywania
Pani/Pana danych
osobowych

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/Pana prawa
związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

które było powodem kontaktów z CUI w zakresie przekazanych danych osobiście
lub przez osobę trzecią. Podanie pani/Pana danych jest dobrowolne dla
przygotowania, przeprowadzenia i wykonania zamówienia publicznego, może być
wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy a ich
niepodanie może skutkować brakiem możliwości przystąpienia lub wykonania
zamówienia publicznego.
Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób
zautomatyzowany (profilowanie).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu. Okres przechowywania danych:
 3 miesiące w zakresie przetwarzania wizerunku osób uczestników
postępowania;
 4 lata - oferty
 5 lat – od zakończenia postępowania (kompletna dokumentacja dotycząca
udzielonego zamówienia)
 10 lat – dla postępowań prowadzonych dla potrzeb CUI,
 na okres trwałości projektu (kompletna dokumentacja dotycząca zamówień ze
środków UE),
Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba że będzie
wynikało to z przepisów prawa lub wymagało to rozpatrzenia sprawy poza CUI
(np. W przypadku prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą) a w
przypadku umów poza przypadkami wniosków o dostęp do informacji publicznej
tylko w zakresie określonym przepisami prawa.
Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 prawo żądania sprostowania (art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w ograniczonym
zakresie (art. 17 RODO)
 prawo do ograniczonego przetwarzania (art.18)
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 prawo o niepodleganiu decyzjom, które opierają się wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub naszym
Inspektorem danych osobowych (dane kontaktowe w rubrykach 1 i 2 powyżej.
Zgodnie z art. 19 ustawy PZP Zamawiający informuje, że:
 skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
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w zakresie niezgodnym z ustawą
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
Prawo wniesienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
skargi
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw podmiotu danych można znaleźć na
stronie BIP www.bip.cui.wroclaw.pl w zakładce - Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki:
1. Wzór ZGŁOSZENIA UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
2. REGULAMIN

Zatwierdzam

Tymoteusz Przybylski
Dyrektor CUI
Dokument podpisano podpisem elektronicznym w dniu: 10.03.2021

